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TÜSİAD: Yapõsal reformlar Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine hõz
kazandõracaktõr.
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) başkanõ Tuncay Özilhan’õn 12-15 Ağustos 2002
tarihleri arasõnda düzenlenen “Dünya Yağlõ Tohumlar ve Yenilebilir Endüstriyel ve Özel Yağlar
Konferansõ”nõn ilk gününde yaptõğõ konuşmada şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye, girişimcilik ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen yeni büyüme stratejisine geçtiği sõrada,
ekonomisini bir kez daha istikrara kavuşturmaya çalõşmaktadõr. Ekonomideki tüm aktörlerin de
gözlemlediği üzere, Türkiye’nin mevcut bütçe finansmanõ, yüksek enflasyonu ve kõsa dönem sermaye
girişleri, büyüme politikalarõnõ sürdürülemez kõlmaktadõr. Kamu borcunun milli gelire oranõnõn %100
olduğu, toplam vergi gelirlerinin faiz ödemelerine ancak eşit olduğu bir ekonomide gerekli yapõsal
reformlar oluşturulmadan uygulanabilir politikalarõn varlõğõ düşünülemez. Son reform hareketleri Türk
ekonomisinin değişen küresel ekonomik sisteme entegrasyon çabalarõ olarak değerlendirmelidir.
TÜSİAD, yapõsal reformlarõn merkezinin kamu sektöründe olmasõ gerektiğine inanmaktadõr. Yapõsal
reformlar, piyasa ekonomisinin tüm kural ve kurumlarõyla oturtulmasõ, daha etkin ve verimli kaynak
dağõlõmõnõn sağlanmasõ için önem teşkil etmektedir. Süregelen kamu açõklarõ ve bunlarõn yarattõğõ
finansman zorluğu, reel sektörün ekonomiden dõşlanmasõ yapõsal reformlar yoluyla ortadan kalkacaktõr.
TÜSİAD, arzu edilen reformlarõn gerçekleştirilebilmesi için, yeni bir bakõş açõsõna gereksinim
duyulduğuna inanmaktadõr. Bu yeni perspektif güçlendirilebildiği takdirde, reform çabalarõnõn sonuçlarõ
alõndõkça özel sektörün rolü de hõzla gelişecektir.
Yeni ekonomik yapõlanmaya paralel olarak, TÜSİAD’õn da içinde yer aldõğõ Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşlarõ “AB Reform Paketi”ni kararlõlõkla desteklemiş ve bir kez daha liberal demokrasinin ancak
sivil toplumun etkin bir katõlõmcõ olarak karar alma mekanizmalarõnda yer almasõyla işlerlik kazanacağõnõ
kanõtlamõşlardõr. Kopenhag Kriterleri’nin karşõlanmasõ yönündeki çabalara desteğini sürdüren sivil
toplum, AB’den de tam üyelik müzakerelerine başlamak için bir işaret verilmesini beklemektedir. Söz
konusu işaret, Türkiye’de mevcut olan ekonomik krizi aşmaya destek olacak yabancõ yatõrõmcõlarõ
cesaretlendirmekle kalmayacak aynõ zamanda daha dengeli bir siyasi ortamõn oluşmasõna katkõda
bulunacaktõr.
Sonuç olarak, derin bir ekonomik krizin ardõndan yeniden yapõlanma sürecinden geçen ve AB’ye tam
üyelik perspektifiyle donanmõş bir Türkiye, 21. yüzyõlõn önde gelen yeni ekonomik gücü olacaktõr. “
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